
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำรโอนเงนิภำยในประเทศ  

1. ธนาคารจะให้บริการภายใต้เง่ือนไขการให้บริการเก่ียวกับ วนัและเวลาท่ีให้บริการ จ านวนครัง้และจ านวนเงินสูงสุดท่ีให้บริการได้ในแต่ละวัน 

ก าหนดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะด าเนินการโอนเงินจนเสร็จสิน้สมบูรณ์ และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด               

โดยการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการ และบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tcrbank.com) ธนาคารอาจท าการเปล่ียนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าตามวิธีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 30 วนัหากการแก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบ

เพิ่มขึน้และขอให้ผู้ ใช้บริการให้ความยินยอมหรือไม่คดัค้านการแก้ไขเปล่ียนแปลงนัน้ก่อน 

2. ธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีเพียงพอในการ โอนเงินในขณะนัน้เท่านัน้ และการโอนเงินดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถทราบรายการดงักล่าวได้จากสมดุคูฝ่าก ใบแจ้งรายการ (STATEMENT) ของธนาคาร ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการโอนเงินใบรับ

เงินหรือใบเสร็จรับเงินของผู้ รับโอนเงิน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการพิสจูน์ธุรกรรมการโอนเงิน 

3. การโอนนีเ้ป็นการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ส านกังานสาขาธนาคาร ซึง่ธนาคารโอนเงินตามค าสัง่ของผู้ ใช้บริการโดยทนัที หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะ

ยกเลิกสัญญาการโอนเงิน หรือประสงค์จะแก้ไขค าสัง่การโอนเงินนี ้ให้แจ้งพนกังานสาขาท่ีท ารายการโดยทนัที ณ เคา น์เตอร์ส านักงานสาขาของ

ธนาคาร เม่ือธนาคารด าเนินการโอนเงินตามค าขอเสร็จสิน้แล้ว ผู้ ใช้บริการจะได้รับใบบนัทกึรายการเป็นหลกัฐานการโอนเงิน ผู้ ใช้บริการจะแจ้งให้

ธนาคารยกเลิกหรือแก้ไขค าสัง่โอนเงินครัง้นัน้มิได้ รวมถึงจะขอคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีช าระแก่ธนาคารแล้วมิได้เช่นกนัด้วย ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการพบ

ข้อผิดพลาดจากการถอนเงิน/โอนเงินจากบญัชี ผู้ ใช้บริการต้องตดิตอ่ธนาคาร ณ ส านกังานสาขาท่ีท าค าสัง่โอน พร้อมใบบนัทกึรายการ หรือข้อมลู

ของรายการท่ีผิดพลาด ภายในระยะเวลา 7 วนั นบัจากวนัท ารายการ เพ่ือให้ธนาคารด าเนินการตรวจสอบ โดยธนาคารจะตรวจสอบรายการท่ีได้รับ

แจ้งกบัหลักฐานและข้อมูลท่ีธนาคารมีอยู่ และหากพบสาเหตขุองข้อผิดพลาด ธนาคารจะด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณี

ข้อผิดพลาดดงักล่าวเกิดจากเหตสุุดวิสยั ธนาคารจะค้นหาสาเหตแุละผลสรุปโดยเร็ว ทัง้นี ้การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการหาผลสรุปดั งกล่าวจะไม่

เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีธนาคารได้รับแจ้ง และธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี

ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ 

4. ความรับผิดของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการขอยืนยนัและรับรองวา่ข้อมลูที่แจ้งไว้ในค าขอ มีความถูกต้องครบถ้วนทกุประการ หากมีความเสียหายเกิดขึน้

จากการท่ีธนาคารได้โอนเงินตามข้อมลูดงักล่าว ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบตอ่ความเสียหาย 

5. ความรับผิดของธนาคารตอ่ผู้ ใช้บริการ มีดงันี ้

5.1 ในกรณีท่ีธนาคารปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิตามค าสัง่โอนเงิน และหรือการถอนเงินหรือโอนเงินเป็นเหตใุห้ผู้ ใช้บริการไม่ได้รับบริการ และ

หรือรับเงิน หรือเกิดรายการโอนเงินจากบญัชีโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ ใช้บริการ ธนาคารตกลงรับผิดชอบในความเสียหายโดยตรงท่ี

ตามปกตยิ่อมเกิดขึน้ เว้นแตเ่หตท่ีุเกิดขึน้ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร เช่น 

(1) ผู้ใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย        

(2) ผู้ใช้บริการไม่มีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร     

(3) การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กบัธนาคาร   

(4) บญัชีอยู่ระหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย หรือมีพฤตกิารณ์ต้องสงสยัเก่ียวกบัการใช้บญัชี   

(5)  ผู้ ใช้บริการปฏิบตัผิิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร   

(6) ธนาคารได้แจ้งเหตขุดัข้องให้ผู้ ใช้บริการทราบถงึความขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท ารายการโอนเงิน 

(7) เป็นเหตสุดุวสิยั เช่น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้า  ผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง อนัอาจจะเกิดจากการส่ือสารระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์

ของธนาคาร หรือ ของธนาคารผู้ รับโอน หรือ ของระบบขดัข้องโดยท่ีมิใชค่วามผิดของธนาคาร  

(8) ธนาคารผู้ รับเงินไม่สามารถน าเงินเข้าบญัชีได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากธนาคาร

ได้รับแจ้งยืนยนัจากธนาคารผู้ รับเงินว่าได้คืนเงินให้ธนาคารแล้วเทา่นัน้ โดยธนาคารจะตดิตอ่ผู้ ใช้บริการ ณ ท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ี

ระบไุว้ในค าขอนี ้และหากมีคา่ธรรมเนียม และหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึน้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม และหรือคา่ใช้จ่าย

ดงักล่าวออกจากเงินท่ีคืนมานัน้ได้ทนัทีทัง้จ านวนโดยมิพกัต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบก่อน 

(9) ธนาคารเหน็สมควรหรือจ าเป็นท่ีจะต้องยบัยัง้หรืองดเว้นการท าธุรกรรม เพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั อนึ่ง ความรับ



ผิดในความเสียหายของธนาคารตามข้อ 5. นี ้จ ากัดเพียงไม่เกินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากผู้ ใช้บริการและคืนเงินโอนท่ีได้รับมาจาก

ผู้ใช้บริการ 

5.2 ธนาคารมิได้ปฏิบตัติามค าสัง่ระงบัการโอนเงินท่ีมีข้อตกลงเบือ้งหน้า หรือ อายดัเคร่ืองมือโอนเงินของผู้ใช้บริการ และตอ่มาเกิดรายการโอนเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ขึน้  

5.3 ธนาคารยงัไม่ได้ส่งมอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึน้ 

5.4 เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ 

5.5 ธนาคารจะปฏิเสธการโอนเงินตามค าขอ หากปรากฎว่าค าขอโอนเงินมีการขีดฆ่าหรือแก้ไข ซึง่ผู้ขอใช้บริการมิได้ลงลายมือช่ือก ากบั หรือลง

ลายมือช่ือก ากบัการแก้ไขไว้ไม่ถกูต้องครบถ้วน  

6. การระงบัการใช้บริการและการบอกเลิกสญัญา 

6.1 กรณีท่ีผู้ ใช้บริการต้องการระงบัการโอนเงินท่ีมีข้อตกลงล่วงหน้าตามค าขอใช้บริการ ต้องแจ้งตอ่ธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วนั 

6.2 หากผู้ใช้บริการหรือธนาคาร ประสงค์จะยกเลิกใช้บริการ ผู้ ใช้บริการหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วนั เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวให้ถือวา่ข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้ผล 

7. ผู้ใช้บริการทราบดีวา่ การโอนเงินตามค าขอนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ของธนาคาร และหรือธนาคารผู้ รับเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนเงินตามค า

ขอนีด้้วย 

8. ผู้ใช้บริการขอให้ความยินยอมในการกระท าใด ๆ ท่ีธนาคาร พนกังานหรือตวัแทนของธนาคาร บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในกลุ่ม หรือ

ในเครือเดียวกนักบัธนาคาร รวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืน ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้ประเมิน ผู้ รับโอนสิทธิ บริษัทข้อมลูเครดิต หน่วยงานรัฐ ราชการ เอกชน  

นิตบิคุคลทัง้ในและตา่งประเทศท่ีได้ใช้ ให้ รับ ส่ง รวบรวม ส าเนา ตรวจสอบ รายงาน เปิดเผย เข้าถงึ ข้อมลูส่วนบุคคล ข้อมลูสินเช่ือ/บริการ ประวตัิ 

สถานะ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ใช้บริการหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ใช้บริการ หรือท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีกล่าวข้างต้น ทัง้ที่มีในขณะนี ้

และหรือในภายหน้า ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั สัญญา หรือกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีขึน้ในภายหน้า เพ่ือประโยชน์แก่การวิเคราะห์ และ

ประมวลผลข้อมลูสินเช่ือ พิจารณาตอ่อาย ุทบทวนสินเช่ือ/บริการในทุกคราว รวมถงึการปรับโครงสร้างหนี ้            การประกนั ประเมินบริหารความ

เส่ียง เพ่ือด าเนินธุรกิจ บริหารจดัการธุรกิจทกุประเภทของธนาคาร แจ้งหนี ้ทวงถาม ท าสถิติ วางแผนการตลาด โอนสิทธิหน้าท่ี เสนอสินค้า/บริการ

ไม่ว่าโดยบคุคลใดก็ตาม หรือเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายอ่ืน ๆ ผู้ ใช้บริการให้ความยินยอมนีไ้ว้เพ่ือให้             การด าเนินการข้างต้นทกุคราวชอบด้วย

กฎหมาย และจะไม่ยกเลิกความยินยอมนีแ้ม้ผู้ ใช้บริการจะไม่ได้รับอนมุัติสินเช่ือ/บริการ หรือช าระหนีเ้สร็จสิน้ หรือไม่ใช้บริการใด ๆ  ต่อไปก็ตาม 

และจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากการด าเนินการดงักล่าว 
9. ข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการโอนเงินภายในประเทศนีไ้ด้จดัท าไว้เป็นสองฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกนัทกุประการ ผู้ ใช้บริการได้อ่านและ

เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว และผู้ใช้บริการได้รับมอบข้อตกลงนีเ้พ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานแล้วหนึง่ฉบบั 

 


